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  )20/3/1398 رش:یخ پذی؛ تار 10/12/1396 افت:یخ دری(تار
  
 

  چکیده
به سطوح باالتر زنجیره غذایی ) دتریتوس(بی هاي آبومشده در بستر زیستکفزیان نقش مهمی را در انتقال تولیدات اولیه و مواد آلی انباشت

هاي آبـی بومهاي انسـان بـر زیسـتهاي ناشی از فعالیتمنظور ارزیابی اثر آالیندههاي زیستی بهعنوان شاخصآنها همچنین به. کنندایفا می
برداري ورت فصلی در چهار ایستگاه نمونهصبه 1392رود، در طی سال مهرگان کفزي دریاچه سد زایندهارزیابی جوامع بی شوند.استفاده می

میانگین دماي آب سطحی دریاچه سـد  متر انجام شد.سانتی 20×20بردار رسوب با ابعاد برداري با استفاده از دستگاه نمونهبررسی شد. نمونه
میانگین  .ورد شدابر گرادسانتیجه در 99/8±82/1و آب عمقی دریاچه  گرادسانتیدرجه  64/15±41/2برداري رود در طی دوره نمونهزاینده

در مجمـوع  گـرم در لیتـر متغیـر بـود.میلی 12/8±72/0و در آب عمقی معادل  31/10±61/0غلظت اکسیژن محلول در آب سطحی معادل 
بود. بیشترین آوري و شناسایی شد که متعلق به سه رده، شش راسته و پنج خانواده رود جمعنمونه جانور کفزي در دریاچه سد زاینده 2165

بـود. بـر  Tubifexبرداري تعلق داشت. جنس غالب در تمام مراحل نمونه Chironomidaeو  Tubifex ،Naididaeهاي ها به جنستعداد نمونه
 ثرمـؤ محیطـی عوامل ترینساختار بستر، میزان مواد مغذي، فشار چرا و فشار هیدرواستاتیک مهم رسدمی نظربه پژوهشهاي این اساس یافته

  .باشد روددریاچه سد زاینده در کفزیان گزینی، زیست و فراوانی جمعیتبر امکان سکنی
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  مقدمه
در جهــان صــنعتی امــروز بــا ایجــاد ســدهاي بــزرگ در مســیر 

تدریج بر تعداد مخازن آب شیرین که در حقیقـت ها بهرودخانه
افزوده شده است.  ،روندشمار میهاي عمیق مصنوعی بهدریاچه

هاي هاي نوبنیاد در ایـران کـه داراي دریاچـهاهمیت این دریاچه
شمار است، هم از نظر زیستی و هـم ی انگشتآب شیرین طبیع

برداري اقتصادي بسیار زیاد از نظر تأمین انرژي الکتریکی و بهره
بوم پویاي محلی یک زیست، رودسد زاینده). دریاچه 20( است

 از جملـه مختلـفدلیل داشتن اهداف هکه باست  ایجاد کردهرا 
ال و محـهـاي اصـفهان، چهـارتأمین آب شرب بخشی از استان

رود و تولیـد مین آب کشاورزي حوضه زایندهأبختیاري و یزد، ت
 بـر ایـنعـالوهبرق از اهمیت بسـیار زیـادي برخـوردار اسـت. 

هـاي بـزرگ جمعیتـی، بـا قطـب رودرودخانه زاینده همجواري
 در حیات اقتصاديبوم را اهمیت این زیستصنعتی و توریستی 

  سازد.بیشتر نمایان میمنطقه  اجتماعی
هاي پویـا و فعـال بومعنوان زیستها بهزمانی که دریاچه از

هاي عنوان شـاخصمورد توجه قرار گرفتند، موجودات کفزي به
ارزیـابی  بـرايعنوان یک ابزار قابـل اعتمـاد زیستی معرفی و به

هاي آبی استفاده شدند. کفزیان نقش مهمی وضعیت تروفی توده
و رسوبات آلی (دتریتـوس) را در انتقال انرژي از تولیدات اولیه 

هاي آبـی ایفـا بومبه سـطوح بـاالتر زنجیـره غـذایی در زیسـت
هاي متعلـق، بـه هاي متنوعی از گونه). آنها جمعیت26کنند (می

بـر داشـته و نیازهـاي غـذایی، رشـد و هاي مختلف را درشاخه
اي بستر به بوم دریاچه). در زیست29مثلی متفاوتی دارند (تولید

شود. تولیـد اه ناحیه ساحلی و ناحیه عمقی تقسیم میدو زیستگ
ها در ناحیه سـاحلی و نزدیـک سـاحل بسـیار و تنوع ارگانیسم

ها، بسـیاري از الروهـا و هاي کفزي، باکتريبیشتر است. جلبک
هـا پوسـتان و ماهیها، سختها، کرمهاي حشرات، حلزونپوره

ــواحی یافــت می ــواع روشدر ایــن ن ــه از هــاي تغذشــوند. ان ی
خواري در این نواحی دیده کنندگی و پودهخواري تا چراگوشت

مهرگان کفـزي ). پراکنش و تنوع درشت بی10و  4، 3( شودمی
تـأثیر سـاختار رسـوبات و تحت طور مسـتقیمبـهدر این ناحیه، 

هاي مواد مستقیم متأثر از تغییر غلظتموادآلی آن و به شکل غیر
عمـق ). در نواحی روشن و کم30( مغذي و تولیدات اولیه است

هایی که گیاهان عالی آبزي در آن فـراوان هسـتند، مـواد دریاچه
آلی و پناهگاه مورد نیاز جامعه کفزي توسط گیاهان آبزي فراهم 

ها از ناحیـه سـاحلی شود. ناحیـه عمقـی در بیشـتر دریاچـهمی
و موجـودات مسـتقر در آن بخـش اعظـم  اسـت تر بـودهوسیع
). هماننـد 9( دهنـدجودات کفـزي را تشـکیل میتوده موزیست

جوامع پالنکتونی در اینجا نیز پراکنـدگی موجـودات کفـزي تـا 
هاي آب قـرار دارد. تـأثیر حرکـات و آشـفتگی حدودي تحـت

 کننـدمیامواج در ساحل دریاچه، جریان ذرات غذایی را فراهم 
و منابع انرژي مـورد نیـاز را در اختیـار موجـودات زنـده قـرار 

دهد. تنوع و تراکم موجودات زنده و میزان تولیـد در بیشـتر یم
نواحی ساحلی از ناحیه عمقی که بـدون حرکـت اسـت، بیشـتر 

هـاي تـأثیر آلودگی است. نواحی پرتولید ساحلی اغلـب تحـت
هاي خشکی قـرار گرفتـه یـا در صـورت طغیـان شیمایی آبراهه

اثـرات  ها توسط رسوبات پوشیده شده و از این طریـقرودخانه
). بیشـتر موجـودات 10گذارد (ها برجا میزیادي بر تولید ماهی

خوار هستند. نقـش اصـلی آنهـا در زنجیـره غـذایی، کفزي ریزه
ــره غــذایی در  ــاالتر زنجی ــه ســطوح ب ــرژي ب ــاده و ان ــال م انتق

هـــا هاي آبـــی اســـت. فیتوپالنکتـــون و ماکروفیتبومزیســـت
کننـدگان و تجزیهکنندگان کننده مـواد آلـی بـراي مصـرفتأمین

ــون و  ــت فیتوپالنکت ــه در جمعی ــلی ک ــرات فص ــتند. تغیی هس
شود در رابطه با جانوران کفزي نیز وجـود زئوپالنکتون دیده می

تـرین دریاچـه مصـنوعی رود بزرگ). دریاچه سد زاینده9دارد (
کیلـومتري غـرب  110فالت مرکزي ایران است کـه در فاصـله 

دریاچه بـا داشـتن مسـاحتی  شهر اصفهان قرار گرفته است. این
هاي ورودي و مربع در زمان طغیـان رودخانـهکیلومتر 54بالغ بر 

 1250مربع و حجم کیلومتر 48با داشتن مساحت مفیدي بالغ بر 
هاي دیگــر، مکعــب در قیــاس بــا مســاحت دریاچــهمیلیــون متر

تـرین جریـان آب ورودي بـه ایـن دریاچه کوچکی اسـت. مهم
هاي جنـوب و رود اسـت کـه قسـمتنـدهدریاچه، رودخانه زای

درصد  90جنوب غربی حوضه آبخیز خود را زهکشی و بالغ بر 
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  رودبرداري دریاچه سد زایندههاي نمونه. موقعیت ایستگاه1شکل 

  
). این پژوهش 27کند (تأمین میاز آب ورودي به دریاچه را 

  .کندمیبوم آبی را بررسی وضعیت پراکنش کفزیان این زیست
  

  هامواد و روش
براي رسیدن به اهداف مورد نظر در این پژوهش بر اساس 
معیارهایی مانند مورفولوژي و وسعت دریاچه تعداد چهار 

برداري در سطح دریاچه انتخاب شد. موقعیت ایستگاه نمونه
) 1برداري در شکل (هاي نمونهرود و ایستگاهدریاچه سد زاینده

داري در هفت مرحله و در طی برنشان داده شده است. نمونه
با تناوب زمانی  1392فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 

دلیل یخ بستن روز (دو نمونه در هر فصل) انجام شد. به 45
برداري در نیمه اول زمستان انجام نشد. سطح دریاچه نمونه

بردار گرب برداري از کفزیان با استفاده از دستگاه نمونهنمونه
تکرار  سهمتر و با سانتی 20×20) با ابعاد Kc Denmarkن (اکم

هاي رسوب به ساحل انتقال در هر ایستگاه انجام شد. نمونه

وشو داده شد. شست 60کمک الک استاندارد شماره بهیافت و 
 تثبیت چهار درصدآوري شده با فرمالین مهرگان کفزي جمعبی

کمک و به ندیافت و براي شناسایی به آزمایشگاه انتقال شدند
 ). 25و  22، 21 ،17( شدندهاي شناسایی ارزیابی و شناسایی کلید

  
  هاي آماريتحلیل

افزارهاي نمودارها از نرم رسم و آماري آنالیزهاي انجام منظوربه
SPSS ) و 16نسخه (Excel 2010  استفاده شد. نرمال بودن
رسی شد، اسمیرنف بر -ها با استفاده از آزمون کلموگروفداده
، ANOVAها از آزمون مشاهده اختالف بین میانگین داده براي

  ها به روش دانکن استفاده شد.سپس آزمون مقایسه میانگین
  

  نتایج
ـیژن محلـول در آب سـطحی و  نوسانات درجه حرارت وغلظـت اکس

 ) 3و  2هاي (رود طی مدت مطالعه در شـکلعمقی دریاچه سد زاینده
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 )1392اسفند  -رود در مدت مطالعه (فروردیندماي سطحی و عمقی آب دریاچه سد زاینده . روند تغییرات2شکل
  

  
 

 
 

  )1392اسفند  -رود در مدت مطالعه ( فروردینعمقی آب دریاچه سد زاینده . روند تغییرات اکسیژن سطحی و3شکل 
 

  
 )1392اسفند  -نرود در مدت مطالعه ( فروردی. روند تغییرات عمق آب دریاچه سد زاینده4شکل

  
نشان داده شده اسـت. دمـاي آب سـطح دریاچـه در طـی دوره 

ترتیب در بـهگراد درجـه سـانتی 2/22تـا  8مطالعه در محـدوده 
هاي اسفند و شهریور در نوسان بود. میـانگین دمـاي آب در ماه

 و در عمقی دریاچـهگراد درجه سانتی 6/15±4/2سطح دریاچه 
ورد شد. بیشینه عمق آب در ماه ابرگراد درجه سانتی 9/8 ± 8/1

  متـر و  9/17و کمینه آن در آذرماه برابر متر  4/33فروردین برابر 
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 رودبرداري در دریاچه سد زایندهمربع) در مراحل مختلف نمونهخطاي استاندارد) (تعداد در متر ±. میانگین تراکم کفزیان (1جدول 

 اسفند آذر رمه شهریور تیر خرداد فرودین خانواده کفزیان

Tubificidae 8/89±2262 5/85±1553 7/34±7853 6/20±4009/17±314 3/21±1738 7/70±1118 

Naididae 5/22±64 3/5±10 0 0 0 0 7/4±30 

Chironomidae 1/2±21 6/2±18 0 0 0 0 5/10±156 

Gammaridae 0 0 0 0 0 0 8/4±5/26 

Hydropsychidae 0 0 0 0 0 0 2/4±45 

Baetidae 0 0 0 0 0 0 5/3±5/55 

  

 
  حروف مشابه  .برداريخطاي استاندارد) کفزیان در مراحل مختلف نمونه ±. لگاریتم میانگین تراکم (5شکل 

  ).p < 05/0دار است (دهنده عدم وجود اختالف معنیتاکسون نشان در هر
  

نگین عمـق گیري شد. میامتر اندازه 3/25±3/2میانگین آن برابر 
) نشـان 4برداري در شکل (آب دریاچه در مراحل مختلف نمونه

  داده شده است.
میانگین غلظت اکسیژن محلول در آب سطح دریاچه در طی 

گرم بر لیتر براورد شد کـه در میلی 3/10±6/0دوره مطالعه برابر 
ترتیب در گرم بر لیتر بهمیلی 02/14و بیشینه  6/7محدوده کمینه 

یر و فروردین در نوسان بود. غلظت اکسیژن محلول در هاي تماه
 1/8±7/0هاي عمقی دریاچه طی دوره بررسـی بـا میـانگین آب
گـرم بـر لیتـر میلی 14و بیشـینه  8/2گرم بر لیتر بین کمینه میلی
 هاي تیر و فروردین براورد شد. ترتیب در ماهبه

بیشـتر رود مهرگان کفزي مشاهده شده در دریاچه سد زاینـدهبی
 Naididaeهــــــــایی از خـــــــــانواده شــــــــامل جنس

) و خــــــانواده Naidinaeو  Tubificinaeهــــــاي(زیرخانواده
Chironomidae  بود. در این بین جنسTubifex  در تمام مراحل

بـر ایـن در نیمـه دوم برداري پرتعدادتر ظاهر شـد. عـالوهنمونه
ــــه ــــاي هایی از خانوادهزمســــتان نمون ، Hydropsychidaeه

Gammaredae  وBaetidae برداري هاي نمونهدر برخی ایستگاه
) لگـاریتم میـانگین تـراکم کفزیـان را در 5مشاهده شد. شکل (
هـاي دهـد. بـین جمعیتبرداري نشـان میمراحل مختلف نمونه

Tubifex ــه ــف نمون ــیدر مراحــل مختل ــاوت معن دار برداري تف
ــانواده  ــین زیرخ ــا ب ــد. ام ــاهده نش ــانواده  Naidinaeمش و خ

Chironomidae دار مشاهده شد در مراحل مختلف تفاوت معنی
)05/0 < p میــانگین تــراکم کفزیــان در مراحــل مختلــف .(

 ) و درصد فراوانی نسبی آنها در 1برداري در جدول (نمونه
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  برداري. میانگین درصد فراوانی نسبی در کل دوره نمونه6شکل 

  

 
  . حروف مشابه زیان در طول مدت مطالعهمربع) کف. تراکم کل (تعداد در متر7شکل 

 ).p < 05/0دار است (دهنده عدم وجود اختالف معنینشان

  
) نشان داده شده اسـت. بیشـترین درصـد فراوانـی بـه 6شکل (

ــاي زیرخانواده ــه  Tubificinaeو  Naidinaeه ــرین آن ب و کمت
اختصاص داشت. تراکم کل کفزیـان  Hydropsychidaeخانواده 

) نشان داده شـده اسـت. بیشـترین 7لی در شکل (صورت فصبه
تراکم در پاییز و کمترین آن در زمسـتان مشـاهده شـد، آزمـون 

داري نشـان ها بین فصول مختلف تفـاوت معنـیمقایسه میانگین
  .)p > 05/0داد (

  

  بحث
بسـیاري  از اهمیـت آبی هاياکوسیستم مطالعه در کفزي جوامع

اکوسیستم  عملکرد در داتاین گروه از موجو برخوردار هستند،
 تـأثیرتحت جوامـع، سـایر ماننـد آنها، و توزیع نقش مؤثر دارند

 .)5بین آنهـا قـرار دارد ( تعامالت و غیرزیستی و زیستی عوامل

ــه ــاکن در دریاچ ــودات س ــدموج ــی پشــت س ها را هاي مخزن
هاي شیرین ساکن) نظیر الرو موجودات لیمنوفیل (دوستدار آب

وضـعیت در )، ایـن 18دهند (ران تشکیل میتاشیرونومیده و کم
هاي متفاوت مشـاهده شـد. رود نیز با فراوانیدریاچه سد زاینده

تواند به عوامل مختلفی از جمله تفاوت در توده زنده کفزیان می
شیمیایی حاکم  -)، شرایط فیزیکی13)، نوع بستر (8مقدار غذا (

اي غذیـهت )، مقدار مـواد آلـی و نقـش9و  10بر محیط زیست (
مهرگان کاهش تراکم بی موجودات کفزي مربوط باشد. از ماهیان

تر ماهیـان تـوان بـه تغذیـه فعـالکفزي در فصل تابسـتان را می
 پژوهشـی). در 2دریاچه در فصول گرم سال نسبت داد (شـکل 

) در مطالعه جوامـع کفـزي دریاچـه 16و همکاران ( لوکامشابه 
رات رخ داده در غنــاي برزیــل بیــان کردنــد کــه تغییــ کــاکو در

هاي کفزي این دریاچه، بیشتر تاکسونومیکی، تنوع و تراکم گونه
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تأثیر تغییـرات فصـلی اسـت. در مطالعـه ایشـان خـانواده تحت
درصـد فراوانـی جـزء اصـلی فـون  50شیرونومیده با بـیش از 

) در 2داد. باقري و همکـاران (کفزیان این دریاچه را تشکیل می
 مهرگان کفزي دریاچه سدین توده زنده بیبررسی پراکنش و تعی

ــان دریاچــه را در درجــه نخســت  ارس، جمعیــت غالــب کفزی
) و سپس شیرونومیدها گزارش کردنـد. Oligochaetaتاران (کم

مهرگان کفزي در فصل بهار در مطالعه ایشان بیشترین فراوانی بی
هـاي حیـاتی (از قبیـل مشاهده شد و دلیـل آن افـزایش فعالیت

مثل) گزارش شد. در مطالعـه مشـابه در دریاچـه  و تولیدتغذیه 
هــاي توبیفیســیده و ) خانواده18تهــم، میرزاجــانی و همکــاران (

شیرونومیده را از جمله کفزیان غالب گزارش کردند. در بررسی 
 و دریاچـه بـودن جوان کفزیان، تودهایشان علت پایین بودن زي

ن کفزي بیان شـد. مهرگاآن براي حضور بی بستر بودن نامناسب
 و سنگ تشکیل شدهقلوه و سنگریزه عمدتاً از تهم دریاچه بستر
 هـاياسـتثناي دهانـه جریانآن بـه رسـوب در آلـی مـواد میزان

و همکـاران  سارانگ ورودي چندان زیاد نبوده است. در مطالعه
تـاران و خـانواده راسـته کم ساگار کیشوري،) روي دریاچه 24(

 .ترین گروه از کفزیان گزارش شـدندفراوانعنوان شیرونومیده به
   Naididaeحاضر نیز بیشترین فراوانـی بـه خـانواده  وهشژپدر 

  

ــاي خانواده(زیر ــت. Tubificinaeو  Naidinaeه ــق داش ) تعل
ها در برابر کاهش قابل توجه اکسـیژن، یـک توانایی این گروه

گزینی آنهـا در اعمـاق سازگاري ضروري براي امکـان سـکنی
استنباط کردند که  این پژوهشگرانشود. ها محسوب میچهدریا

ها مهرگـان کفـزي ناحیـه سـاحلی دریاچـهجوامع درشـت بی
هاي توانند در ارزیابی اثرات موضعی مواد آلـی در سیسـتممی

حالی کـه کفزیـان ناحیـه عمقـی بیشـتر . درشوندآبی استفاده 
) 5ران (و همکا برنمنکننده کیفیت آب هستند. در مطالعه بیان

تــرین تاکســون فراوان ،تــارانکم گریــت لیــک،روي دریاچــه 
جــنس  43مشــاهده شــده و خــانواده شــیرونومیده بــا داشــتن 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. نتایج مطالعه ایشـان 
 نشان داد که تغییرات اصلی در ساختار جامعه کفزیـان، تحـت

و  چـیدارد.  تأثیر عمـق و فاصـله از سـاحل منبـع آبـی قـرار

) طی مطالعه روي دریاچه بزرگ شـرقی واقـع در 7همکاران (
گونه جانور کفـزي گـزارش کردنـد. در  40چین،  ووهانشهر 

تاران و شیرونومیده جوامع غالـب دریاچـه را مطالعه ایشان کم
تشکیل دادند. تغییرات فصلی مشاهده شده در تراکم و بیومس 

ساختار جامعـه در ایـن هاي موجود در جوامع کفزي و تفاوت
  تأثیر شدت آلودگی آلی قرار داشت. دریاچه تحت

ــه ــرخالف یافت ــاالهاي ب ــوي ندوشــن و  ب ــه موس در مطالع
 مهرگـان بـزرگ کفـزيبی جمعیت ) روي ساختار19همکاران (

کفـزي  ، گونـهGammarus fasciatusاردبیل، گونه  نئور دریاچه
 ه روي بسـترزيگونـ غالب در بستر دریاچه بود. این جانور یک

 و آرام جریـان بـا عمقکم و معتدل هايآب شاخص فون)،(اپی
 20از  دمـاي بـاالتر در تـوان سـازگاري آن است کـه پراکسیژن

). در مطالعـه 23و  19( یابدکاهش می شدتبهگراد درجه سانتی
ــــر خانواده ــــاي حاض و  Gammaridae ،Hydropsychidaeه

Baetidae هاي نزدیـک بـه تگاهفقط در فصـل زمسـتان در ایسـ
دهانه رودخانه به دریاچه مشاهده شدند و در سایر فصول سـال 

رسد علت این حضـور شسـته شـدن نظر میحضور نداشتند. به
دلیل فشـار زیـاد جریـان آب و انتقـال آنها از بستر رودخانه بـه

همراه جریان آب به دریاچه در انتهـاي فصـل زمسـتان باشـد. به
هـاي جـاري هاي سـنگی سـواحل آبسترها در بزیرا این گروه

هـاي هاي ساکن که فاقد رویشدر آب ویژهکنند و بهزیست می
) نیـز 2شوند. باقري و همکاران (دیده نمی ،گیاهان عالی هستند

در دریاچه سد ارس گاماریـده را فقـط در فصـل تابسـتان و در 
هاي مورد مطالعه مشاهده کرد. به عقیـده ایشـان یکی از ایستگاه

اي دریاچه در مناطق حاشیه طور عمدهبهین گروه از موجودات ا
کننــد و مشــاهده انــدك آنهــا ناشــی از نــوع وســیله زیســت می

) 30زاد و همکـاران (یوسف برداري بوده است. در مطالعهنمونه
 بـراي کفـزي موجـودات تولیـد تـوان که در خصوص بررسـی

گـروه زنجـان انجـام شـد، دو  گالبـر دریاچـه پـروري درآبزي
Chironomidae و Tubificidae هاي حضور غالب را در نمونـه

 سـهم گـانمهرکفزیان نشان دادند. آنها دریافتند کـه هرچنـد بی
 در سـریع رشد دلیلبه اما ،هستند را دارا از تولیدات بسیار کمی

تولید شده در دریاچـه  تودهدر زیست زیادي اهمیت کوتاه زمان



  1398 زمستان/ هارم شماره چنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و سه / 
  

362 

کفـزي تـا حـدود  موجـودات زمانی پراکنش طور کلیدارند. به
تواند کـاهش که می زیستی آنها است هاياز ویژگی زیادي متأثر

کـه در  طوريبه بسترهاي مختلف را توجیه کند. در آنها حضور
فصـل  در اواخـر شـیرونومیدها مطالعات مشابه، فراوانی بیشـتر

). از 14( آنها نسـبت داده شـده اسـت زیست به چرخه زمستان
الروهـاي  و یافتـه کـاهش کفزیـان رشـد دمـا شکـاه طرفی با
 را مهرگـان کفـزيبیدرشـت بخش اعظم جمعیـت که حشرات
شـوند، ایـن امـر  سـرعت بـالغتواننـد بهنمی دهنـد،می تشکیل

ها در فصـل تواند دلیلی بر افـزایش تـراکم الرو شـیرونومیدهمی
) در بررســی پــراکنش و فراوانــی 28پــور (زمســتان باشــد. ولی

 اواخـر در یرونومیده در تاالب انزلی بیان داشت کـهالروهاي ش
 روي و کننــدمی بــاال حرکــت طرفبــه تــدریجبه الروهــا بهــار

) دلیـل 28پـور () و ولی23( سیاترشوند. مستقر می هاماکروفیت
 بـه تبـدیل شـدن و شکل تغییر برايرا آمادگی  هامهاجرت این

 در رسـوبات الروهـا تراکم صورت این در دانستند. بالغ موجود
 از بـالغ و تابسـتان در طی دوره این الروها یابد.کاهش می کف

 هايریزي پشـهپاییز با تخم فصل در شوند.می خارج آب محیط
ــالغ و ــدیل ب ــهتخم شــدن تب ــا ب ــه ه ــین از دلیلالرو ب ــتن  ب رف

 کلنـی، تشـکیل بـراي مناسـب سـطح وجود عدم ها،ماکروفیت
بـا  زیستهم موجودات براي شدن شرایط بحرانی و دما کاهش

 مهـاجرت بسـتر طرفناچار ایـن موجـودات بـهها بهماکروفیت
  یابد.می افزایش دوباره بستر در الروها و تراکم کنندمی

توانـد در خواري نیـز میبر این رژیـم غـذایی دتریـتعالوه
مـؤثر  با بسـتر هاي کفزينزدیک بین بسیاري از ارگانیزم ارتباط

الروهـاي شـیرونومیده،  تـار،هـاي کممهمین دلیـل کرباشد. بـه
 عمــدتاً شــیرین، آب هايدوجورپایــان زیســتگاه و هاايدوکفــه
). بـر اسـاس آنچـه 13( دهنـدنرم را ترجیح می بستر در زندگی

بیان شد حضور این گروه از موجـودات در بسـتر دریاچـه سـد 
لجنـی بـا محتـواي  -رود بـا سـاختار کـامًال نـرم و گلـیزاینده

شده قابل انتظار است. جلیلی مواد آلی نرم و تجزیه محدودي از
 غربـی جنـوب کفزیان بخـش فون ) در بررسی11و همکاران (

بیشترین  انزلی، بیشترین فراوانی را در الرو شیرونومیده و تاالب
 تراکم آن را در بهار گـزارش کردنـد. آنهـا نشـان دادندکـه بـین

 مشـخص انیزمـ و مکـانی ها رابطـهدیاتوم و حشرات الروهاي
 مکان یک در هادیاتوم در زمان افزایش که طوريبه دارد، وجود

 مکـان و دوره همـان نیـز در کفزي حشرات جمعیت مشخص،
ها دیاتوم شکوفایی اوج انزلی، تاالب یابد، هرچند درمی افزایش

بـاالیی  تـراکم از موجـودات ایـن نیـز بهـار در اما بود پاییز در
) روي 29و همکــاران ( واتکینــز برخــوردار بودنــد. در مطالعــه

از معدود کفزیـانی  تارهاي کمکرم اوبازیواجوامع کفزي دریاچه 
بودند که در تمامی اعمـاق مشـاهده شـدند. در مطالعـه ایشـان 

ها بـود. آوري شده متعلق به شیرونومیدهبیشترین الروهاي جمع
ــا ــاران ( دلیم ــانی 8و همک ــانی و مک ــوع زم ــه تن )، در مطالع
هرگان کفزي با توجـه بـه وضـعیت تروفـی دریاچـه مبیدرشت
تـرین عنوان فراوانشـیرونومیده را بـه در جنوب برزیـل، فیگارا

تاکسون معرفی کردنـد. ایشـان اظهـار داشـتند ترکیـب جوامـع 
تواند ابزار مناسبی براي پیشگویی شرایط تروفـی شیرونومیده می

) جوامـــع 6و همکــاران ( کـــامور الپیــکها باشــد. دریاچــه
ترکیـه و ارتبـاط آن بـا  گـاال درگان کفزي دریاچه مهربیرشتد

. مطالعات ایشان نشان داد کـه کردندتغییرات محیطی را بررسی 
درصد فراوانـی، بیشـترین حضـور را در  57الرو شیرونومیده با 

دنبال آن گـروه گـان کفـزي دارا بـود. بـهمهرهبیجمعیت درشت
اشـت. در مطالعـات مشـابه، درصد فراوانی قرار د 34تاران با کم

مهرگان کفزي را در سـه بی) تنوع درشت15و همکاران ( لونکار
دهنده . نتـایج حاصـل نشـانکردنـدبررسی  ناگپوردریاچه شهر 

و هـاي حلقـوي کـرمو  تنـاننرمهاي بیشترین فراوانی در شاخه
بـود. ایشـان همچنـین هاي پهـن کرمکمترین فراوانی در شاخه 

تیک را ناشی از سطح باالي مواد آلـی در ایـن دلیل غناي فون بن
و  اولومیکــاروهمین ترتیــب ســه دریاچــه گــزارش کردنــد. بــه

) طی مطالعات خود در خصوص تنوع و پـراکنش 20همکاران (
دریافتنـد کـه اوبـازیوا  مهرگـان کفـزي دریاچـه بیفون درشت

اي را در بـین خانواده شیرونومیده بیشترین فراوانی و تنوع گونه
ها به خود اختصاص داد. ایشان دلیل این امر را باال یر تاکسونسا

هــاي منــاطق بــودن میــزان مــواد آلــی در مقایســه بــا دیگــر آب
  گرمسیري بیان کردند.
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  گیري نتیجه
هایی ها حـاکی از حضـور غالـب تاکسـونطور کلی بیشتر گزارشبه

در  ویـژههـاي سـاکن بـهو شیرونومیده در بسـتر آب Tubifexمانند 
هاي آبی که بستر آنهـا داراي انباشـت هاي آبی پرتولید و یا تودهتوده

رسـد حضـور قابـل نظر میزیادي از مواد آلی است. با این حـال بـه
تولید که معموالً انباشـت هاي آبی کمها در بستر تودهتوجه این گروه

شوند زیادي از مواد آلی وجود نداشته و با کمبود اکسیژن مواجه نمی
دالیل دیگـر از جملـه نبـود تواند بهرود) مید دریاچه سد زاینده(مانن

پناهگاه براي در امان ماندن از شکارچی، عدم وجـود بسـتر مناسـب 
براي استقرار، فشار هیدرواستاتیک و نبود منابع غذایی کـافی و قابـل 

هاي کفزیان باشد. در واقع این گـروه وسیله سایر گروهبرداري بهبهره
هاي مقـاومتی زیـاد قـادر بـه زیسـت در دلیل سازگاريبهاز کفزیان 

هاي کفزیـان مناسـب نیسـت. از اند که براي سایر گروهشرایطی شده
نقشـی  جوامع کفزي و یکمّ اهمیت مطالعات سوي دیگر با توجه به

ــره غــذایی و در جوامــع ایــن کــه ــه زنجی ــرژي ب ــاده و ان  انتقــال م
دارند، با ارزیابی  ها)زنجیره (ماهی باالتر کنندگان سطوحمصرف

 هـاي تولیـدات ثانویـهتـوان ویژگیی و کیفی این جوامع میکمّ

کـرد.  براي مدیریت بهینه آنها اقـدام و را شناسایی هااکوسیستم
محیطی انسـان سـاخت و بر این با توجه به شرایط زیستعالوه

هاي پشـت سـدها، تا حدودي قابـل کنتـرل حـاکم بـر دریاچـه
ها، یکی یولوژیکی فصلی و دائمی این محیطهاي هیدروببررسی

توانـد مـا را در از مباحث مهم زیسـتی اسـت کـه نتـایج آن می
هاي اکولوژیک و کـاوش در چگـونگی ایجـاد تغییـرات بررسی

   هاي طبیعی کمک کند.دائمی و نحوه تکامل دریاچه
  

  سپاسگزاري
بدین وسـیله از همکـاري کارشناسـان محتـرم دانشـکده منـابع 

آقایان مهندس ابراهیم متقـی، مهنـدس سـعید اسـداله و  طبیعی،
کنیم. همچنـین از پور کمال تشکر را مـیمهندس احمدرضا تقی

اي همکاري بسیار خوب مـدیریت محتـرم سـازمان آب منطقـه
رود اصفهان و کارشناسان محترم و پرسنل تأسیسات سد زاینـده

  آید.عمل میکمال تشکر به
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Abstract 
Benthos play an important role in the transmission of primary production and organic material (detritus) accumulation 
of the substrate in the water ecosystems to the higher levels of food chain. Also, they are used as biological indicators to 
evaluate the effect of pollutants caused by human activities on water ecosystems. To evaluate the benthic communities 
of Zayanderood Dam Lake, 4 sampling stations were selected on the lake; then, during the year 2014, seasonal sampling 
at each station was performed. The sampling was carried out by using the sediment sampler instrument with the 
dimensions of (20 cm × 20 cm). The average temperature of surface and deep water in the Zayanderood Dam Lake 
during the study was estimated to be 15.6 ± 2.4 and 8.9 ± 1.8°C, respectively. The average concentration of dissolved 
oxygen in the surface and deep water was varied from 10.3 ± 0.6 to 8.1 ± 0.7 mg/L, respectively. Totally, 2165 samples 
of benthos were collected and identified in the Zayanderood Dam Lake, belonging to 3 classes, 6 orders and 5 families. 
The maximum number of samples belonged to Tubifex, Naididae and Chironomidae genera. The dominant genus was 
Tubifex in all stages. According to this study, therefore, it seems that the structure of substrate, the amount of nutrients, 
grazing pressure and hydrostatic pressure are the most important environmental factors that can affect benthic 
community in the Zayanderood Dam Lake. 
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